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Van de Voorzitter
Nou, dat was me het weekendje wel...!
De weergoden hadden weinig goeds in gedachten, met name op zondag waar diverse
wolkbreuken het programma flink verstoorden en een flink aantal wedstrijden
moest worden afgelast of onderbroken.
Behalve velden 5 en 6, waar rustig doorgespeeld kon worden (een zandveld heeft
ook zo zijn voordelen!), konden de andere
velden de wateroverlast niet aan en veranderden in 4 Kralingse plassen.
En net als het water weer een beetje was weggelopen, kwam een nieuwe wolkbreuk ons
teisteren met als resultaat dat, onder meer, H1
een groot deel van de 2e helft op een andere
datum moet gaan inhalen. Nu maar hopen dat
de 3-4 tussenstand nog naar winst kan worden
omgebogen. Onze Dames moesten uitwijken
naar veld 6 en dat waren ze duidelijk niet
gewend. Opnieuw ging de tegenstander er met
de 3 punten van door en kijken de dames nog
steeds naar de hatelijke 0 op de ranglijst. Kom
op dames, even wat tegenslag maar we laten
ons humeur daardoor niet verpesten. Komend
weekend weer nieuwe kansen dus richt daar het
vizier op en met volle kracht aanvallen!
Bij de junioren is het spannend voor heel wat
teams die in de top van de voorcompetitie staan.
JA1 heeft de achterstand in doelsaldo aardig
kunnen verminderen en kan komend weekend,
met hard werken en een beetje geluk, misschien

toch nog eerste worden. Dit geldt ook voor MA1!
JB1 kan de eerste plaats bijna niet meer ontlopen en MD1 kan eerste worden als de meiden
komende zaterdag thuis winnen van de medekoploper HCR. Komt de jeugd dus aanmoedigen
want deze laatste wedstrijden bepalen in welke
klasse zij de rest van het seizoen gaan spelen.
Deze week heeft ook de Algemene Leden Vergadering plaatsgevonden, zoals meestal helaas
weinig bezocht door onze leden. De cijfers over
het afgelopen seizoen werden goedgekeurd, er
waren prima verslagen van de meeste commissies over hun activiteiten en natuurlijk werden
diverse mensen in het zonnetje gezet. Zettie
Leeuwenburgh kreeg dank van de club voor
haar inzet als PR-functionaris en hoofdredacteur
van het Leonidas Magazine, Margreet Husen
werd Vrouw van het Jaar voor haar 7 jaar lange
inspanning voor het behalen van scheidsrechtersdiploma’s bij de jeugd en Monique Lander
kreeg de Vergulde Kopspijker voor haar activiteiten als lid en voorzitterschap van de Jeugdcommissie. Tenslotte werden twee leden benoemd
tot Lid van Verdienste wegens hun jarenlange
vrijwilligerswerk, Ferry Makkinga die al 22 jaar
betrokken is als coach en Tijs Nederlof voor
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zijn inspanningen om het TD op te zetten en te
ontwikkelen tot een regionaal fenomeen dat zijn
gelijke niet kent en Leonidas op de kaart heeft
gezet. Allen, van harte gefeliciteerd en moge jullie
tot voorbeeld zijn voor anderen! Zonder dit soort
mensen kan een club niet functioneren!

Partner van de Toekomst
bij RHV Leonidas.

Fred Nederlof

Leonidas Dames 9 is op
zoek naar een coach!
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Voor het huidige seizoen 2016/2017 is Leonidas
D9 op zoek naar een coach. Wij zijn een jong en
enthousiast team met top 3 ambities dat uit komt
in de 3e klasse Jong Senioren. Om deze ambities
waar te maken en beter te worden zijn we op
zoek naar een net zo enthousiaste coach die ons
wil ondersteunen tijdens de wedstrijd! Ben jij of
ken jij een leuke en enthousiaste coach die ook
wel mee wil doen met de 3e helft, dan horen we
graag van jou op sjvanbreugel@hotmail.com!

ABN AMRO investeert samen
met Leonidas in hockeytalent.
Leonidas helpt samen met ABN AMRO ambitieuze
hockeyers bij hun ontwikkeling richting de top. Door het
organiseren van clinics, testcenters en andere activiteiten
helpen we talent zich verder te ontwikkelen. We kunnen niet
wachten wat de toekomst ons brengt.
Lees meer op abnamro.com/partnervandetoekomst
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D8 in polonaise na regenachtige overwinning
Zondag 2 oktober, half twaalf. Het is de
dag dat we mogen aantreden tegen HC
Schiedam. De eerste berichtjes komen op
de groepsapp voorbij. Suus helpt iedereen eraan herinneren dat we onze eigen
fles water meenemen, want HC Schiedam
zit in verbouwing en we weten niet wat
we gaan aantreffen. Er zouden enkel
noodtoiletten aanwezig zijn.
Twaalf uur. De eerste beelden van buienradar
komen langs… Het goede nieuws: onze waterflessen kunnen zichzelf vullen de komende
uren! Het slechte nieuws: hebben ze wel
dug-outs??? Nina oppert al om paraplu’s
mee te nemen. Kwart over twaalf. Erna stuurt
als reporter ter plaatse foto’s van een ondergelopen veld 1 op Leo. Nou, dat belooft wat!
Inmiddels heeft Eef H gebeld naar Schiedam
en stelde ons gerust: ze hebben dug-outs.
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Zo rond half twee is er nog geen afmelding binnen en vertrekt iedereen richting
Schiedam. Vol twijfel of ze douches hebben,
maar who cares, Janneke gaat op de optimaliseer tour door de zeep in haar invlecht
te verwerken. Ons krijg je niet gek! Eenmaal
aangekomen bij het oude clubhuis van Spirit
valt het eigenlijk wel mee allemaal. Het clubhuis staat er gewoon nog, de velden zijn
helemaal niet ver lopen en er is zelfs een
ruime kleedkamer (en de salmonella geur

nemen we voor lief ). Freddy belde nog even
in paniek op. Hij stond bij de nieuwe velden,
maar zag ons niet. Gelukkig kon ook hij het
clubhuis vinden en met hulp van de lieftallige Schiedamse bardame werd hij in de
kleedkamer gelaten, de woorden ‘Als hij z’n
kleren maar aanhoudt’ werden hem nog
nageroepen. U snapt, hilariteit alom. Want
wij zijn keurige meisjes en Freddy is een heer.
Om die sfeer zo goed te houden, moesten we alleen wel even winnen van hen.
Schiedam D3 heeft namelijk ook nog niet
verloren, dus we zouden een zware pot
krijgen. Nu moesten we iedere kans voor het
doel pakken! Focus! De meiden waren jong
(of wij zijn oud) en naar het bleek technisch
best handig. Maar Leo D8 kan bogen op haar
ervaring. Doel was om vandaag niet alleen te
winnen, maar ook de 0 te houden.

Erna keepte haar beste wedstrijd van het
seizoen. Een zogenaamde “clean sheet” was
het gevolg. Freddy had Sanne de opdracht
gegeven om uit de eerste drie strafcorners
doelpunten te halen. Daar hield ze zich voor
66,67% aan. De eerste klap sloeg ze er zelf in,
de tweede rolde via Eva G het doel in. Vervolgens scoorde Sanne haar tweede doelpunt
en werd het rust. Lekker bezig, zou je zeggen,
maar nee: we blijven spelen alsof het 0-0
is! (Herkent U al een patroon?) De tweede
helft tikte Sterre de 4-0 erin. HC Schiedam
kwam het veld afgedropen, en wij vonden
de herfstregens eigenlijk best meevallen.
Quote van de supporters van HC Schiedam:
“Ze waren een maatje te groot voor onze
meiden.”.
Na de wedstrijd stapten we toch maar even
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onder de douche. Terwijl het warme water
op ons hoofd onderweg naar de voeten
steeds kouder werd waren we blij: met
elkaar, met de goede scheidsrechters, met
de warme douche en het oude clubhuis.
Zelfs een Oktoberfest TD had zo z’n charme.
Zouden we niet gewoon overstappen, naar
zo’n lekker klein clubje? Nooit meer om half
tien ’s ochtends ingedeeld worden? Pien
elke TD op de bar zien dansen? Eigenlijk
was er maar één ding dat ons tegenhield.
Dat tenue!!!! Dat grijs/wit/gele flatteert onze
teint niet.
PS Bang dat HC Schiedam mentaal geknakt
is door het verlies? Worry no more! Ze waren
in staat om strak een half uur na de wedstrijd
een polonaise te lopen. Wij hebben hoop
voor hun toekomst!
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De week van de scheidsrechter:

leer onze toppers kennen!
Zonder scheidsrechters geen hockeywedstrijden. Zij zijn dan ook zeer waardevolle
vrijwilligers die we tijdens de ‘Week van de Scheidsrechter’ graag extra in het zonnetje
zetten. Deze week in de Paalpieper een kort interview met twee van onze toppers!

ALEX TIMMERMANS
Vertel eens wat over jezelf!
Ik ben Alex Timmermans, getrouwd met
Yolanda, die zelf nooit hockeyde maar wel
enkele jaren fanatiek manager van jongens
A1 was. Verder vader van drie kinderen. Stijn
en Bas hockeyen in H2 (die ik regelmatig fluit) en Emma heeft tot haar spijt moeten stoppen vanwege knie-problemen. Van beroep
ben ik ‘entrepreneurial marketeer’. Wat dat is,
leg ik uit als je me een wit wijntje aanbiedt in
het clubhuis.
Hoe ben je bij Leonidas betrokken geraakt?
Lang geleden hockeyde ik in de gevreesde
voorhoede van het roemruchte HMHC in
Helmond. Als tweedejaars student kwamen
mijn prioriteiten abrupt anders te liggen
en heb ik mijn Karachi King, maatje 18 aan
de wilgen gehangen. Toen mijn kinderen
heel veel jaren later gingen hockeyen bij de
beertjes van Leonidas en ik een Dita 500 in
mijn handen voelde, kwam het hockeybeest
woest in mij boven. Ik heb me toen aangemeld bij de veteranen van Leo met wie ik
inmiddels al vele jaren en met veel plezier

speel. In het begin vond ik het nogal oude
mannen; inmiddels ben ik er zelf een. Toch
werden we vorig jaar kampioen met dit
team. Op maandagavond speel ik bedrijfshockey met overwegend dertigers. Dinsdagmorgen is het enige moment in de week dat
ik weleens spierpijn heb. Donderdagavond
trainen we met de veteranen en drinken we
daarna nog een biertje..of twee..of.. Vrijdagochtend is het enige moment in de week dat
ik weleens wat brakheid voel.
Lees verder op pagina 6
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Wat vind je leuk aan fluiten?
Een aantal jaar geleden ben ik gaan fluiten.
De meeste scheidsrechters die zelf ook
hockeyen, houden als speler uit collegialiteit
en respect hun mond tegen scheidsrechters.
Dat geldt eerlijk gezegd niet voor mij. Mijn
stelling is: ‘Als je de irritatiegrens nooit overschrijdt, kun je ook niet weten waar die ligt’.
Daar staat tegenover dat ik in mijn hele leven
nog nooit een kaart gehad als speler, althans
geen terechte.. ;-)
Ik vind fluiten leuk, omdat ik in het normale
leven niks te vertellen heb en.. serieus: leuk,
omdat ik het altijd gaaf vindt om naar een
wedstrijd - mits op niveau - te kijken en te
proberen die in goede banen te leiden. Hoe
gelijker de stand en hoe feller de strijd, hoe
leuker. Het fijne van hockey-fluiten is ook
dat je het met zijn tweeën doet. Als hockeymaatje Peet die andere is, kan de zaterdag (of
zondag) eigenlijk al niet meer stuk. Maar alle
C-plussers bij Leo zijn stuk voor stuk leuke
gasten om mee te fluiten. Bondsscheidsrechter worden trekt me niet zo. Ik vind op
veld 2 of 3 fluiten eigenlijk al veel te ver van
het clubhuis.
Wat is jouw wens voor onze club?
Leonidas is supergoed georganiseerd. Er gaat
natuurlijk weleens wat mis, maar vergeleken
met andere clubs en real life mogen we heel
tevreden zijn op Thermopylae. Wat kan er
beter? Er moeten meer veteranen komen op
TD’s!

RENINCA DE LA COMBÉ
Vertel eens wat over jezelf!
Reninca de la Combé, 48 jaar, getrouwd en
twee kinderen (14-13 jaar), afdelingsmanager
Vastgoedinformatie
Hoe ben je bij Leonidas betrokken geraakt?
Mijn jongste, Guus Prillevitz, is vorig jaar van
HCB naar Leonidas JC1 overgestapt.
Wat vind je leuk aan fluiten?
De kick als ik samen met mijn collega scheids-

rechter de wedstrijd goed heb begeleid. De
spanning, hoe gaat deze pot lopen? De spelers willen natuurlijk allebei graag winnen en
daar komt vaak een hoop emotie bij kijken.
Niet alleen uit het veld maar ook vanaf de
bank. De uitdaging is de juiste balans vinden: wat laat ik toe maar wat beslist niet en
hoe geef ik dat aan? De juiste (mondelinge)
communicatie is belangrijk om die balans
te behouden. Niet te snel een kaart trekken
maar er soms ook duidelijk een grens mee
aangeven. Op alle niveaus is het belangrijk
om de wedstrijd goed aan te voelen. Dat leer
je alleen door heel veel te fluiten en open te
staan voor feedback van begeleiding of collega. Daarom vind ik het belangrijk om een
wedstrijd samen met mijn collega te evalueren.
Het is natuurlijk heel fijn wanneer de (tegen)
spelers na de wedstrijd je oprecht bedanken voor het fluiten en bv zeggen: mevrouw,
u was wel heel onpartijdig.. Tja, ze zeggen
mevrouw tegen me.. :-)
Tot ziens aan de kant of op het veld!
Wat is jouw wens voor onze club?
Ik hoop dat Leonidas de verdere opleiding en
professionalisering van de arbitrage doorzet
en nog meer mensen kan enthousiasmeren
om te gaan fluiten. Er zijn weinig vrouwen en
dat zou ik wel meer willen zien. Verder hoop
dat ik Leonidas de sfeer en cultuur als familieclub maar ook studentenclub behoudt. Dat
vind ik echt uniek en bijzonder.

Een rondje langs de velden
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Onderstaande scheidsen hebben afgelopen zaterdag weer de nodige wedstrijden
in goede banen geleid. Top scheidsen, dank jullie wel!

P.7

Lijkt het je leuk om
ook te fluiten?
Het fluiten op Leonidas wordt gecoördineerd door de scheidsrechterscommissie.
Zij regelt onder meer het fluiten van wedstrijden bij de jeugd. Daarnaast organiseert
de scheidsrechterscommissie de CS-cursus
en de CS+ opleiding. Geef je op als scheidsrechter via scheidsrechter@leonidas.nl.

Robbert en Jan floten JB2 – HCR JB3

Renincia en Xander floten Leonidas MA2 – LOHC MA1

Alex en Peter floten JA1 – Ring Pass JA2

Alexander en Patricia floten MB2 – Gouda MB1

Is planning meer jouw ding?
Dat kan natuurlijk ook! De scheidsrechters-commissie is nog op zoek naar extra
planners voor onze jeugdwedstrijden!
Ben je geïnteresseerd of heb je vragen
over een van deze vacatures, stuur dan een
mail naar verenigingsmanager Jacqueline
Wilmink, via info@leonidas.nl.

Quirine en Pieter floten MD6 – Feijenoord MD1

